Een uitnodiging voor een DLWO-portfolio ontvangen?
Toegang tot DLWO-portfolio’s voor externen: schoolopleiders, werkplekbegeleiders en veldassessoren.
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Wat je moet doen als je een e-mailbericht ontvangt met een uitnodiging voor een DLWO-portfolio van
een student, hangt ervanaf of je al eerder een uitnodiging voor een DLWO-portfolio hebt ontvangen:
1. Bij de eerste keer dat je uitnodiging ontving, heb je gekozen om in te loggen met behulp van jouw
persoonlijke Google- of Microsoft-account.
2. Je hebt nog niet eerder op jouw e-mailadres toegang gekregen tot een DLWO-portfolio.
NB: Tot het schooljaar 2014-2015 hebben we gewerkt met aparte accounts voor schoolopleiders,
werkplekbegeleiders en veldassessoren. Zij kregen tot die tijd een eigen inlognaam en wachtwoord.
Deze werkwijze is komen te vervallen. Gebruikers met een dergelijk account hebben daar indertijd
bericht over ontvangen.
Met vragen kun je terecht op portfolio-foo@hva.nl.
Ad 1. Bij de eerste keer dat je uitnodiging ontving, heb je gekozen om in te loggen met behulp van jouw
persoonlijk Google- of Microsoft-account.
Voordat je kunt inloggen, krijg je een scherm met de instructie om te kiezen voor een
aanmeldoptie (zie hieronder). Kies, afhankelijk van de keuze die je de eerste keer gemaakt hebt,
voor ‘Microsoft Account’ of ‘Google Account’. En log in met de bijbehorende inloggegevens.
Het e-mailadres van jouw persoonlijk Microsoft- of Google-account (gmail, outlook, live, hotmail)
gebruik je alleen bij het inloggen. De student stuurt zijn uitnodiging naar het (werk)e-mailadres
dat jij hebt opgegeven.
De HvA beschikt hiermee alleen over jouw naam en het e-mailadres van jouw persoonlijk
account. De HvA zal deze gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken.
Je kunt desgewenst een nieuw account bij Microsoft of Google aanmaken, dat je alleen en
speciaal voor dit doel gebruikt.

Ad 2.

Je hebt nog niet eerder op jouw e-mailadres toegang gekregen tot een DLWO-portfolio.
De uitnodigingsmail ziet er alsvolgt uit:

Voordat je op Accepteren klikt, bekijk de handleiding voor het accepteren van deze uitnodiging.
Een link daarnaar staat in hetzelfde bericht:
https://externen.mijnhva.nl/handleidinguitnodigingaccepteren.
In de procedure wordt je gevraagd jouw toegang te koppelen aan een persoonlijk Microsoft
account (Live, Hotmail, Outlook) of Google account (Gmail). Heb je dat niet dan moet je eerst
een eigen account aanmaken bij Microsoft of Google.
Inloggen in een DLWO-portfolio van een student kan een volgende keer met de aanmeldoptie
‘Google Account’ of ‘Microsoft Account’ (zie Ad 1 hierboven):

